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Zarząd Powiatu Bytowskiego
sprzedał kompleks pałacowy w Ło-
dzierzy, w którym mieścił się in-
ternat Zespołu Szkół Rolniczego
CKU. Kupił go przedsiębiorca z
Miastka za 580 tysięcy zł. Planuje w
nim uruchomienie centrum szkole-
niowo-hotelowego. Pierwotna cena
za XIX-wieczny pałacyk o po-
wierzchni użytkowej 825 mkw. i
dwie działki o powierzchni 0,8463
ha, wynosiła 800 tys. zł. W kolejnych
przetargach ją obniżano. 
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Nieruchomości 
Pałacyk w Łodzierzy sprzedany

W lutym przed sądem rozpocznie się
sprawa o odszkodowanie dla miasta
za niezorganizowanie ubiegłorocz-
nego Festiwalu Sztucznych Ogni. Z
pozwem o odszkodowanie prze-
ciwko firmie Fire Festival, która
miała zorganizować imprezę, wy-
stąpiły władze miasta. Magistrat do-
maga się 85 tys. zł jako rekompen-
saty wydatków, jakie miasto
poniosło na przygotowanie imprezy.
Według wcześniejszej umowy całość
kosztów organizacyjnych miał po-
nieść niedoszły organizator. We

wrześniu ubiegłego roku władze
Ustki wysłały przedsądowe we-
zwanie do zapłaty firmie Fire Fe-
stival. – Firma wystąpiła o całkowite
odrzucenie roszczeń, więc złoży-
liśmy pozew sądowy o odszkodo-
wanie – tłumaczy Jacek Cegła,
rzecznik Urzędu Miasta w Ustce. 
– W lutym ma rozpocząć się
pierwsza rozprawa w tej sprawie.
Koszt ubiegłorocznego Festiwalu
Sztucznych Ogni to 160 tys. zł. Z wy-
liczeń usteckiego magistratu wy-
nika, że miasto wydało na ten cel

100 tys. zł, a pozostała suma pocho-
dziła od sponsorów. 
Niedoszły organizator zapłacił
miastu 15 tys. zł odszkodowania.
Początkowo władze miasta chciały
na tym zakończyć sprawę, ale nie
zgodzili się na to radni miejscy.
Firma Fire Festival wycofała się z or-
ganizacji festiwalu sztucznych ogni
tydzień przed rozpoczęciem im-
prezy. Przedsiębiorstwu nie udało
się zebrać od sponsorów wystarcza-
jącej kwoty i firma zbankrutowała. 
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Ustka 
Sąd zdecyduje o odszkodowaniu 

W budynku powstanie centrum szkoleniowo-hotelowe. Fot. Andrzej Gurba 

Ranking nagród Filary Pol-
skiej Gospodarki wyróżnia
firmy najsilniejsze w swoim re-
gionie i ma znaczenie dla lo-
kalnej społeczności. Drutex zo-
stał zauważony jako jedna z
firm z województwa pomor-
skiego. Jak informuje przy-
znający nagrodę miesięcznik

branżowy „Puls Biznesu”,
Drutex zasłużył sobie silnym
zaangażowaniem w rozwój re-
gionu, stabilność wyrażoną po-
nadprzeciętnymi wynikami fi-
nansowymi, a także udziałem
w akcjach charytatywnych.
Nagrodzone przedsiębiorstwa
mają idealnie łączyć działal-

ność gospodarczą z samorząd-
nością i przez to tworzą mocne
podstawy gospodarcze i spo-
łeczne. – Taka nagroda to dla
nas bodziec do działania –
mówi Lech Gierszewski, prezes
Druteksu. – Planuję rozwój
firmy. Szczegółów nie mogę
jeszcze ujawnić. 

Leszek Gierszewski, prezes
firmy Drutex zaznacza, iż jest
dumny, że jego przedsiębior-
stwo znalazło się w gronie naj-
lepszych i największych firm
w Polsce. 

Przedsiębiorstwa wy-
różnione w rankingu wybie-
rane są w głosowaniu przez

czytelników i mieszkańców re-
gionów, w których działają
firmy. 

Drutex jest jednym z najwi-
ększych producentów okien i
drzwi w Europie. Spółka roz-
poczęła działalność w 1985
roku i obecnie sprzedaje swoje
produkty w większości krajów

europejskich, USA, Kanadzie,
Meksyku, Australii i na Da-
lekim Wschodzie. Siedziba
firmy znajduje się w Bytowie,
tutaj też jest centrum logi-
styczne spółki dysponujące
flotą ponad 130 nowoczesnych
samochodów. 
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Drutex mocny jak filar w greckiej świątyni
NAGRODY Bytowska firma Drutex znalazła się w prestiżowym gronie najlepszych polskich przedsiębiorstw. Nagrodę Filar Polskiej Gospodarki to wyróżnienie za
m.in. za dobre wyniki finansowe i udział w akcjach charytatywnych. 

Monika Zacharzewska 
monika.zacharzewska@mediaregionalne.pl 

– Kilka lat zajmowaliśmy
się handlem odzieżą używaną,
ale z wykształcenia oboje z
mężem jesteśmy mistrzami
fryzjerstwa i chcieliśmy wrócić
do zawodu – mówi Jolanta
Czerwiakowska, szefowa sa-
lonu Jolander przy ul. Herbsta.
– Skorzystaliśmy z programu
powiatowego urzędu pracy 
– pomoc w utworzeniu nowego
lub doposażeniu stanowiska
pracy dla osoby bezrobotnej. 

Najpierw postanowili uru-
chomić zakład fryzjerski 
– otrzymali od PUP prawie 19
tys. zł dofinansowania. Jednak
te pieniądze mogli przeznaczyć
tylko na sprzęt. – Na szczęście
z naszej wcześniejszej działal-
ności mięliśmy odłożony ka-
pitał, który pozwolił na remont
i dostosowanie budynku przy
Herbsta do potrzeb funkcjono-
wania takiego zakładu – opo-
wiada Aleksander Czerwia-
kowski. – PUP polecił nam też
osobę bezrobotną, którą w za-
mian za dofinansowanie mie-
liśmy zatrudnić na dwa lata.
Co miesiąc musimy też do
urzędu wysyłać specjalny ra-
port. 

Aby otrzymać dofinanso-

wanie z PUP, państwo Czer-
wiakowscy musieli też wy-
kazać, że kondycja ich firmy
jest dobra, że np. terminowo

regulują zobowiązania wobec
ZUS czy skarbówki. 

– To się udało. Mimo sporej
konkurencji w tej branży roz-

wijamy też działalność. Kilka
miesięcy temu wystąpiliśmy z
wnioskiem o pomoc w utwo-
rzeniu drugiego stanowiska

pracy, tym razem dla kosme-
tyczki – opowiada pani Jo-
lanta, która za pieniądze z
PUP kupiła nowoczesny sprzęt

do swojego gabinetu kome-
tycznego. 

– Staramy się być konku-
rencyjni. Żona doszkala się w
kosmetologii, wprowadzamy
nowoczesne metody pielęgnacji
twarzy – przekonuje pan Alek-
sander. – Jako jedni z pierw-
szych w Słupsku będziemy wy-
konywali depilację cukrową.
To metoda dużo mniej bolesna
od depilacji woskiem, choć tak
samo skuteczna. 

Szefowie firmy Jolander
nadal chcą rozszerzać działal-
ność. Teraz planują otworzenie
solarium. Tym razem też za-
mierzają skorzystać z pomocy
finansowej urzędu pracy. d

Wrócili do swojego zawodu,
zatrudnili dwie osoby 
SPOSÓB NA BIZNES Pięć lat temu państwo Czerwiakowscy ze Słupska otworzyli sklep z używaną odzieżą. Rok temu
zdecydowali się poszerzyć działalność. Otworzyli salon fryzjerski i kosmetyczny. Skorzystali z pomocy urzędu pracy.

Za pół ceny na sweetdeal 

Promocyjnej oferty salonu Jo-
lander szukaj wkrótce w serwisie
zakupów grupowych
www.www.sweetdeal.pl Z usług
kosmetycznych i kosmetycznych
będzie można skorzystać za pół
ceny.

Gdzie 

Salon fryzjerski i kosmetyczny Jo-
lander, ul. Herbsta 16, tel. 784
592 654, www.jolander.pl 

Właściciele firmy Jolander prowadzą już sklep z odzieżą używaną, salon fryzjerski i kosmetyczny.. Fot. Krzysztoif Tomasik


